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Een levendige vereniging bestaat bij de
gratie van actieve leden. De invoering van
het systeem van aftreden van bestuursleden
heeft tot doel dat er geregeld andere leden
een aandeel nemen in het o.m. organiseren
van bijeenkomsten en excursies. Vers bloed
levert nieuwe ideeën.
Het bestuur is heel blij dat het Peter van
Helsdingen heeft kunnen verwelkomen als
nieuwe penningmeester.
Maar er is ook een nieuwe secretaris nodig.
In punt 4 lees je of dat misschien iets voor
jou is, alleen of gedeeld met een ander.

1 – VAN H ET B ESTUU R
Ons klimaat is merkbaar aan het veranderen want we kunnen nog steeds niet
spreken van een winter zoals we dat in het
verleden gewend waren. Zullen we het nog
meemaken dat we onze kuipplanten in de
winter gewoon in de tuin kunnen laten?
Tot nu toe had het best gekund.
De komende ledenbijeenkomst ziet er
interessant en feestelijk uit. Hopelijk
kunnen we weer vele leden verwelkomen.
Onder punt 2 zie je het programma.
Jaarlijks is het nodig om weer een aantal
kuipplanten van nieuwe potgrond te voorzien. Ook dit jaar is de mogelijkheid om dit
gezamenlijk in te kopen. Tevens geldt dit
voor de meststoffen.
Onder punt 3 zie je welke soorten potgrond
besteld kunnen worden.

De Namibische Turnera is een bijzondere
plant die in de woestijn van zuidelijk Afrika
haar leefgebied heeft, een korte beschrijving
hiervan tref je aan onder punt 5.
Tot slot willen wij je erop attent maken dat
via de volgende link www.oranjerieregio2.net/?page_id=2967 een overzicht te
vinden is van de plantenbeurzen die in 2020
worden gehouden in Nederland en België.
Deze link vind je in onze nieuwsbrieven
onder het laatste punt overige informatie, in
deze brief dus punt 6.

2 – LEDEN B I J EEN KOMST 8 FEB RUAR I 2020 I N MO OR DR EC HT

Nog een dag of tien en dan worden we
ontvangen door onze gastvrouwen Ellie van
der Eijk en Geesje Maas.
Zoals we ook al eerder hebben laten weten
is dit voor de laatste keer in de kantine van
De IJssel Coatings BV,
Centrumbaan 960
(industrieterrein Gouwepark),
2841 MH Moordrecht

Marcel Kapitein van DCM zal in zijn lezing
aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:
π Bodemverbetering door gebruik van
organische meststoffen, zowel voor de tuin
als voor subtropische en tropische planten
in pot en kuip
π Organische meststoffen versus

chemische meststoffen
π Welke soorten meststoffen toepassen

gedurende het seizoen
(starten met, groeiseizoen, naseizoen)?
π Wanneer ga je bemesten als er al een

Ondertussen zijn we bezig een nieuwe
locatie voor onze ledenbijeenkomsten te
vinden. We horen graag als je een alternatief weet.

basis van meststoffen in de potgrond zit?

Het programma ziet er als volgt uit:

π Welke organische meststoffen voor

• 10:00 – 10:30 uur – ontvangst leden met

specifieke plantengroepen zoals de familie
van de Proteaceae (met een laag fosforgehalte), Adenium, Plumeria?

een kop koffie/thee en iets erbij

• 10:30 – 12:30 uur – lezing ‘Organische
meststoffen voor kuipplanten’ door
Marcel Kaptein

• 12:30 – 13:00 uur – gelegenheid om je
lunch te gebruiken. Voor drankjes wordt
gezorgd.
Uitwisseling van zaailingen, stekken,
planten en ervaringen.

• 13:00 – 14:00 uur – bespreking
programma 2020 en feestelijke afronding
t.g.v. de laatste ledenvergadering in
Moordrecht.

π Organische meststoffen voor zaailingen

en stekken

3 – KU I PPL ANTENGRON D, BAR K, PER LI ET EN MESTSTOFFEN
Ook dit jaar is het mogelijk om weer diverse grondstoffen voor je kuipplanten te bestellen.
De volgende grondstoffen van Culvita kunnen wij je aanbieden:

• Kwekerspotgrond Excellent
voor € 4,50 per zak van 40 liter
• Mediterrane potgrond
voor € 5,50 per zak van 40 liter
• Franse boomschors (bark) 5-12 mm
voor € 7,00 per zak van 40 liter
• Zaai- en stekgrond
€ 4,50 per zak van 20 liter
• Cactusgrond
€ 2,50 per zak van 5 liter
• Perliet € 1,50 per zak van 10 liter
Zoals je ziet is er nu ook zaai- en stekgrond te krijgen. Geef je bestellingen
uiterlijk zaterdag 29 februari door aan
Piet Keijzer (keijzberg@hetnet.nl
of tel. 0174-514906).
Je kunt ze vervolgens bij hem ophalen op
zaterdag 14 maart tussen 10.00 en 15.00
uur (Burgerweg 23, 2678 NV De Lier) of na
telefonische afspraak.
NB Indien je binnenkort al wil zaaien of
stekken is het mogelijk om deze potgrond
reeds mee te nemen als je de ledenbijeenkomst op 8 februari bezoekt. Neem hierover wel tijdig contact op met Piet Keijzer.
Over te bestellen meststoffen en eventueel andere artikelen kun je eveneens Piet
Keijzer benaderen. Op onze website
www.oranjerie-regio2.net (zie menubalk
onder het kopje Winkel) vind je een opsomming hiervan. Indien je de bestelling
voor deze artikelen voor 10 maart aan
hem opgeeft, kun je het bestelde gelijk
meenemen als je de grondstoffen ophaalt.
We vinden het zinvol, ook voor de nieuwe
leden, nog wat aanvullende informatie
over de potgronden e.d. te vermelden.

CULVITA KWEKERSPOTGROND EXCELLENT
Culvita Kwekersgrond Excellent is speciaal
samengesteld uit de beste en meest hoogwaardige grondstoffen.
Door jarenlange samenwerking met professionele kwekers is er tot de juiste samenstelling
gekomen: veenmosveen, tuinturf, kokos, klei,
lavameel en Culvita Organische Mest. Deze
samenstelling zorgt voor een luchtige structuur waardoor de wortels van de plant zich
optimaal kunnen ontwikkelen.
De toevoeging van klei zorgt ervoor dat water
en voedingsstoffen beter worden vastgehouden en daardoor langer beschikbaar zijn voor
de plant.
Lavameel zorgt o.a. voor verharding van het
blad waardoor de plant een betere weerstand
tegen ziekten krijgt. Culvita Kwekersgrond is
hét mengsel voor alle binnen- en buitenplanten. Als bemesting is gekozen voor Culvita
Organische Mest en volstaat voor circa
3 maanden.
CU LV ITA MED ITER R A N E POTG RO N D
Deze potgrond kan worden gebruikt voor
palmen, olijven, vijgen, citrussen en andere
mediterrane planten.
In Culvita Mediterrane Potgrond worden de

bewortelde stekje of gekiemde plantje van
voedingsstoffen te voorzien gedurende de
eerste groeifase (tot verpotten).
Culvita Zaai- en Stekgrond heeft een fijne
en regelmatige structuur. Hierdoor wordt
water gelijkmatig verdeeld en uitdroging
voorkomen.

beste veensoorten gemengd met kokosgruis
tot een optimaal groeimedium. Klei is toegevoegd voor een betere waterhuishouding.
Om de juiste pH-waarde te bereiken wordt
kalk toegevoegd.
Voedingsstoffen komen van een speciale
NPK-meststof met sporenelementen, voldoende voeding voor de eerste 6 weken.
Bovendien is er voor de eerste zes maanden
een organische bemesting meegegeven.
Aan Culvita Mediterrane Potgrond is RhizoPlus toegevoegd. Hoewel dit product een
meststof bevat zal het noodzakelijk zijn om
na verloop van tijd te gaan bemesten. Dit is
afhankelijk van de behoefte van uw planten.
RhizoPlus is een mengsel van mycorrhiza en
andere rhizosphere bacteriën en schimmels.
Door de toevoeging van RhizoPlus zal de
opname van voedsel en water sneller en
makkelijker op gang komen. Bovendien bevordert RhizoPlus het natuurlijk evenwicht.
CULVITA ZAAI- EN STEKGROND
Deze potgrond is samengesteld voor een
optimaal resultaat bij zaaien en stekken.
Bij de samenstelling van dit mengsel is
gebruik gemaakt van de jarenlange
ervaring van vooraanstaande kwekerijen.
Aan deze zaai- en stekgrond is een laag
percentage meststoffen toegevoegd om
verbranding te voorkomen. Er zijn echter
voldoende meststoffen aanwezig om het

CULVITA CACTUSGROND
Deze potgrond wordt gebruikt voor het
potten en verpotten van cactussen en
vetplanten. Bij de samenstelling van Culvita
Cactusgrond worden strenge eisen gesteld
aan de gekozen grondstoffen. Zo is er aan
dit product zand toegevoegd. Door de toevoeging van zand wordt de grond luchtig en
wordt het waterdoorlatend vermogen verbeterd. Cactussen en vetplanten houden
niet van een te vochtige grond.
CULVITA FRANSE
BOOMSCHORS (BARK)
Deze grondstof heeft een
positief effect op het
bodemleven. Franse bark
heeft een lange levensduur.
Het gaat zeker 3-5 jaar
mee zonder merkbaar
kwaliteitsverlies. Deze bark
is afkomstig van de Pinus
maritiem (Franse zeeden).
PERLIET
Deze grondstof kan
gebruikt worden om de potgrond luchtiger en lichter te
maken waardoor wortels beter ontwikkelen
en planten beter groeien en mooier bloeien.
Ook kan het gebruikt worden als drainage
laag, waardoor de waterhuishouding in de
pot verbeterd wordt.

4 – TOEKOMST R EGIO WEST
De toekomst van regio West is iets dat alle
leden aangaat. Een vereniging is zo sterk als
de zaken die de leden met elkaar bindt, de
activiteiten die men met elkaar beleeft en
de ervaringen die er met elkaar gedeeld
worden. Daar heb je een actief bestuur en
actieve leden voor nodig.
Cees Meere verlaat op 8 februari het
bestuur, gevolgd door Martin Talma en Piet
Keijzer in februari 2021. Zo zou er in
toekomst elk jaar bestuursleden moeten
vertrekken om plaats te maken voor leden
met andere ideeën hoe ledenbijeenkomsten
ingevuld kunnen worden en welke bezoeken
aan tuinen en kwekers er georganiseerd
kunnen worden.
Het regiobestuur is er om activiteiten in te
vullen en te coördineren. Daarvoor moet
meer duidelijkheid van de leden naar het
bestuur komen over wat men aantrekkelijk
vindt om te doen.
Onze voorzitter heeft pogingen ondernomen om leden persoonlijk te benaderen of
er iemand bereid was de functie van
secretaris op zich te nemen. Bemoedigend
was dat het merendeel aangaf om activiteiten te willen ondersteunen cq. mede te
helpen invullen.

Maar tot op heden heeft niemand zich
opgegeven om de vacature van secretaris te
willen invullen. Voor duidelijkheid staan de
werkzaamheden op een rijtje.

• Aanmaken e-mailbestand van de leden
van Regio West en het up-to-date houden
hiervan

• Nieuwe leden via e-mail welkom heten bij
onze vereniging

• Informatie aan leden, aspirant-leden,
niet-leden verschaffen als hierom
gevraagd wordt via telefoon of e-mail

• Contacten onderhouden met de
landelijke ledenadministratie en het
secretariaat van onze vereniging

• Agenda voor bestuursvergaderingen
maken

• Bijwonen bestuursvergaderingen
(ongeveer 3 x per jaar) en verslaglegging
daarvan

• E-mails sturen aan leden al dan niet met
een nieuwsbrief over alle activiteiten die
er worden georganiseerd

Misschien is het aantrekkelijker om die
taken met iemand samen in te vullen.
Niets zou mooier zijn dan dat twee leden
daar hun eigen invulling aan geven, in
overleg met de andere bestuursleden.
Dan zouden de werkzaamheden er als volgt
uit kunnen zien:

TWEEDE SECRETARIS

•Contacten onderhouden met de landelijke
ledenadministratie en het secretariaat van
onze vereniging

•Agenda voor bestuursvergaderingen
maken

EERSTE SECRETARIS

•Aanmaken e-mailbestand van de leden
van Regio West en het up-to-date houden
hiervan

•Nieuwe leden via e-mail welkom heten bij
onze vereniging

•Informatie aan leden, aspirant-leden,
niet-leden verschaffen als hierom
gevraagd wordt via telefoon of e-mail

•E-mails sturen aan leden al dan niet onder
toevoeging van een nieuwsbrief over alle
activiteiten die er worden georganiseerd

•Bijwonen bestuursvergaderingen
(ongeveer 3 x per jaar)

•Bijwonen bestuursvergaderingen
(ongeveer 3 x per jaar) en verslaglegging
daarvan

Wil je er meer over weten, neem dan gerust
contact op met onze huidige secretaris
cmfmeere@ziggo.nl of 070-3994073
of met onze voorzitter Rudy Vrooman:
075 6704076. Dit onder het motto ‘bij
twijfel gewoon doen’.
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5 – DE NA MI B ISC H E TU R N ER A door Cees Meere

Tijdens een bezoek aan de Botanische Tuin
Kirstenbosch, gelegen in de buurt van
Kaapstad in Zuid-Afrika, kwam ik daar in
de grote geklimatiseerde kas een prachtig
bloeiende plant tegen. Nooit eerder gezien!
Het bleek de Turnera oculata var. oculata te
zijn. Ik heb enkele foto’s van deze plant
gemaakt die nu hier worden getoond.
Om wat meer over de plant te weten te
komen heb ik internet geraadpleegd en aan
de hand van de informatie die ik over deze
plant aantrof, een korte beschrijving gemaakt.

De Turnera oculata var. oculata, behorend
tot de Passifloraceae familie, is een
groenblijvende houtachtige en spaarzaam
vertakte struik tot 2,5 m hoog met korte
zijtakken. De leerachtige bladeren zijn grijsgroen, harig en fluweelachtig. Elk volwassen
blad draagt twee witachtige ovale klieren
(tegenover elkaar) nabij de basis van het
blad. Elk volwassen klier heeft een opvallende oranjekleurige rand en produceert
een druppel nectar. De klieren die nectar
produceren, zijn een stimulans voor mieren
om de plant en met name de bloemen te
beschermen.

De bloemen zijn solitair en heldergeel maar
donkerbruin en zwart naar het midden toe.
Ze ontwikkelen zich tot een diameter van
50 mm in de zomer en openen zich overdag
en trekken verschillende insecten en vlinders
aan. De vruchtcapsule is eivormig, ongeveer
9 mm lang, met drie kamers. De zaden zijn
licht gebogen, cilindrisch en 4 mm lang.
Het geslacht Turnera bestaat uit meer dan
100 soorten en komt voornamelijk voor in
Zuid-Amerika, met slechts twee leden in
Afrika, de soort Turnera oculata in Namibië en
Angola en de andere komt alleen voor in tropisch Afrika. Turnera oculata heeft twee variëteiten: var. oculata, een lange rechtopstaande
struik, en var. paucipilosa, een kleine struik.
Recent ontdekt
Turnera oculata werd ontdekt door Dr. Robert
Story (1913-1999) in 1956, ongeveer 20 km ten
zuiden van de Kunene-rivier (vormt de grens
met Angola) en werd door hem beschreven in
het botanische tijdschrift ‘Bothalia' in 1961.
Het geslacht Turnera is vernoemd naar
William Turner, een Britse arts en botanicus,
terwijl ‘oculata' ogen betekent.

Leefgebied
De Turnera oculata var. oculata komt voor in
droge zandige en rotsachtige stroombeddingen in de noordelijke Namibische woestijn
en in het zuidwesten van Angola.
Het klimaat is warm en droog en de regenval treedt vooral op in de zomer en vroege
herfst en is minder dan 100 mm per jaar.
Planten groeien verspreid in de volle zon en
komen niet veel voor.

6 – OVER IGE I N FORM ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden

secretarisregiowest@gmail.com
075-6704076
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

keijzberg@hetnet.nl
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967
www.openexotentuinen.be/
www.mooietuinen.be/exotentuineninbe.html
www.tuinenstichting.nl
www.bezoekmijntuin.nl/
www.groei.nl/tuin/tuinontwerp/opentuinenweekend
π Info/opmerkingen over nieuwsbrief secretarisregiowest@gmail.com
π Uitschrijven nieuwsbrief
secretarisregiowest@gmail.com
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

